






اغالق صنبور المياه بعد االنتهاء من االستخدام مباشرة -2

زيادة وعي المواطنين بأهمية ترشيد استهالك المياه-1

عدم االسراف في الماء وهذا من هديه صلى هللا عليه  وسلم 

ألنه كان ينهى اصحابه عن االسراف في الماء



غير الصحيحوضوؤه

مرهغير  صحيح يجوز غسل االعضاء  في الوضوء مرتين ويجوز

وذلك لفعله صلى هللا عليه وسلم من باب التسيير على امته

يجب غسل اليدين الى المرفقين: الصورة األولى مخالفة التصحيح 



--الشهادتين بعد الوضوء فضل ذكر 

أبواب  الجنة الثمانيةسبب في دخول

والوضوء فضل اسباغ 



المضمضة واالستنشاق

ال يغسل يديه الى المرفقين



تكثر األوساخ والجراثيم



ماهي فضائل الوضوء؟

هل الواجب الوضوء في كل صالة؟

ماهي نواقض الوضوء

انه يجوز للمسلم ان يصلى اكثر من صالة بوضوء واحد من باب

التيسير

ان الجنة لها ثمانية ابواب-أ

ب فضل اسباغ الوضوء  وانه سبب لدخول الجنة



ال يجوز ان نشاهد التلفاز وقت الصالة يجب ان نذهب الى المسجد للصالة عند سماع األذان 



ركعتان بعدهاركعتان بعدهاركعتان بعدها-اربع ركعات قبلها 



هدي النبي  في الصالة

هاخشوعه في الصالة وبكاؤه في

حرصه على الرواتب

محبة النبي للصالة وراحته فيها



ي ْي َعْشَرَة َرْكَعًة ف  قول النبي صلى هللا عليه وسلم َاْن من َصلَّى اْثَنتَ 

ة  َيْوٍم َولَْيلٍَة ُبن َي لَُه ب ه نَّ َبْيٌت ف   نَّ ََ ي اْل



الوسخ

تمحو



رعظم فضل هللا عز وجل حيث  رتب  على العمل اليسير االجر الكثي-أ

ب كما ان اسباغ الوضوء  سبب لدخول الجنة فان الصلوات الخمس  سب-ب

لتكفير السيئات ودخول الجنة 

وجعلت قرة عيني في الصالة : قوله صلى هللا عليه وسلم -أ

"ارحنا بها يا بالل : "قوله صلى هللا وسلم -ب

او اشتد عليه كرب. كان صلى هللا عليه وسلم اذا اصابه هم او حزن -ج

توجه الى الصالة 



بالنهر الذي  يطهر االنسان من الوسخ عندما يغتسل منه وكذألك

الصلوات الخمس تمحو السيئات والخطايا التي يرتكبها المسلم



جبريل عليه السالم

محمد صلى هللا عليه وسلم

مكة المكرمة

الجمعة





ة بعض الناس  ال يذهب الى المسَد لصالة الَمعة اال وقت الخطب

وال يذهب  مبكرا وذلك بسبب االهمال في النوم و في الصالة

قراءة -جد التكبير الى المس-لبس احسن الثياب  -التطيب –الغسل 

االكثار  من الصالة والسالم على النبي-الدعاء  -سورة الكهف 
صلى هللا عليه وسلم 



ماالكثار  من الصالة والسال-الدعاء  -قراءة سورة الكهف 

على النبي  صلى هللا عليه وسلم





وجوب اإلنصات لألمام وعدم الحديث  اثناء الخطبة 

تعتمد اإلجابة على الطالب 

تعتمد اإلجابة على الطالب 



بةالعبث بالحصى او سجاد المسجد اثناء الخط-الكالم اثناء الخطبة  ب-أ

التطيب  والتنظف -االغتسال              ب-أ

عدم تخطي  الصفوف بالمرور بين الجالسين-ج

االنصات لإلمام وعدم الحديث  اثناء الخطبة -د

تخطي الصفوف بالمرور بين الجالسين-ج

استحباب التطيب والتنظف يوم الجمعة-مشروعية االغتسال يوم الجمعة   ب-أ

وجوب االنصات لألمام وعدم االنشغال عنه-عدم تخطي المصلين              د-ج

صالة الجمعة تكفر خطايا االسبوع-االكثار من صالة التطوع       و-هـ 

حتى ال يضايق الجالسين ويشغلهم عن الخطبة



التهنئة-صيغ التكبير-التكبير يوم العيد 

السالم عليكم ورحمة هللا



تعتمد اإلجابة على الطالب

الخطبة في صالة العيد بعد الصالة  وفي صالة الجمعة قبل الصالة. أ

رات بعد والثانية خمس تكبي. االولى سبع تكبيرات. صالة العيد ركعتان. ب

تكبيرة القيام من السجود اما الجمعة ركعتان لكل ركعة تكبيرة واحدة 

اما وقت العيد بعد طلوع الشمس . هوا وقت الظهر : وقت صالة الجمعة . ج

اما صالة العيد ليس لها اذان واقامة. صالة الجمعة لها  اذان واقامة . د

اما صالة العيد سنة مؤكدة . صالة الجمعة فرض عين . هـ

التكبير  للعيد

االغتسال قبل الذهاب للصالة 

التطيب والزينة باللباس

-صلّة للّرحم   تعتمد اإلجابة على الطالب  على سبيل المثال  أنه
دق عليهم اسعاد الفقراء في يوم العيد بالتص–االعتزاُز بالّدين والعقيدة 





زيارة االقارب  ودعوتهم على-توزيع الهدايا على االطفال  

عمل مسابقات العاب في النوادي والساحات-العشاء 



كم عيد يحتفل فيه المسلمون 

العيد ادابماهي -

كم عدد تكبيرات العيد 

ماهي عادات المسلمون في العيد 



مباحجائز

اخراج زكاة الفطر

ذبح االضحية

االغتسال قبل الخروج للصالة
االكل قبل الخروج لصالة العيد وبعد صالة عيد االضحى 

التهنئة

التكبير يوم العيد 





الفقراء والمساكين

اقدم لهم  معلومات عن الحي  وعن  المنازل  التي  

تحتاج الى الزكاة  
اساهم معهم بعمل تطوعي في توزيع الزكاة  



انتشار الكراهية والبغضاء بين المسلمين 

الرفق بأصحاب بهيمة  االنعام

انتشار الجريمة والسرقة 

انتشار الفقر والتخلف  في المجتمع 

الدعاء لمن جاءه بالزكاة 

عدم االكل من الزكاة او الصدقات 



حسن قبول الصدقة عند هللا

angel
Typewriter
اهمية الزكاة ومكانتها في الاسلام
شروط قبول الصدقة
فضل الله ورحمته بعباده



الذهاب  الى احد االحياء الفقيرة  

االستفسار  من خالل امام المسَد ألنه ذو ثقة 

الذهاب الى العائلة المحتاَة  وسؤالهم عن حاَتهم

التواصل مع اهل الخير  او الَمعيات لمساعدتهم 



تطهير االموال  وزيادتها  وحصول البركة فيها 

مغفرة للذنوب وتكفير السيئات 

التخلص  من صفة البخل الذميمة

اءانتشار المحبة والمودة والتكافل  بين افراد المَتمع والقضاء على الحسد والبغض

انها سبب  من اسباب دخول الَنة-أ

يتولى هللا تنميتها ومضاعفة اَرها بنفسه-ب

تنفقوا لن تنالوا البر حتى))تَعل المسلم ينال درَة البر لقول هللا تعالى -ج

((مما تحبون 

عروض التَارة -االنعام -زكاة النقود 





قراء  تحقيق التقوى وشكر النعم  وتعزيز  شعور الرحمة والعطف  على الف

والمساكين  ومراقبة هللا تعالى  والتغلب على الشهوات 

التعبد هلل تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر الى غروب  الشمس

التكبير في االفطار

غفران الذنوب 

تحقيق التقوى

تزكية النفس

اجابة الدعاء





رائحة فم الصائم اطيب عند هللا من ريح المسك 

ان هللا تعالى هوا  الذي يتولى ثواب الصيام بنفسه 

عبدالرحمن بن صخر الدوسي

لدعاءتصرف غير  جيد ألنه ينبغي للصائم ان يشتغل بالصالة والذكر وا

وقراءة القران الكريم حتى يجمع في صيامه عبادات شتى 

به على إن هللا سبحانه وتعالى رتب على الصيام من األجر والثواب ما لم يرت

:غيره من العبادات



angel
Typewriter
لانها اثر لعبادة عظيمة وهي الصيام



رمي  الجمراتالمبيت في مزدلفةالمبيت في منى الوقوف بعرفة



تقسيم الوفود الى مجموعات 

عمل برنامج تخطيطي للحجاج

شرح لحجاج مراحل الحج بالتفصيل



ل ما توفير حقيبة لكل حاج تحوي  ك-برنامج سقيا الماء 

يحتاجه من اذكار ومناسك الحج 

ركين احياء  سنة ابراهيم عليه السالم ومخالفة المش-اظهار التوحيد 

استثمار الوقت بذكر هللا والدعاء والتلبية 

حرصه على تعليم امته اعمال الحج بالتطبيق العملي 

التيسير في الحج

توسعة الحرمين الشرفين 

رصف الطرق وتأهيلها الستيعاب الحَاج دون مواَهة خطر الزحام

الحرص على التنظيم والترتيب 

عدم حمل االمتعة دون داع



فضل الحج 

الركن الخامس  من اركان اإلسالم



العلم عبد الرحمن بن صخر الدوسي 

فقد كان اكثر الصحابة رواية للحديث

٥التوجه إلى منى والمبيت فيها ٤طواف القدوم ٣التلبية 2اإلحرام 1.

طواف ٨رمي الجمرات الكبرى ٧المبيت في مزدلفة ٦الوقوف في عرفة 

طواف الوداع 1٠المبيت بمني ورمي الجمرات الثالثة ٩اإلفاضة 

تتحدث عن الرؤية واهدافها للمعتمرين والحجاجالئحاتنشر 



االخالص له  اظهار  االجتماع -توحيده -اعالء كلمة هللا 

-ر التعارف   التعاون على الخي-والتالف بين المسلمين 

التواصل بالحق

ة يبدأ الوقوف بعرفة من فجر اليوم التاسع من ذي الحج

قفه ويحصل ادراك الوقوف بعرفة ولو للحظة وفي اي  مكان ي

الحاج في صعيد عرفات



السيئات كما النهر يطهر االنسان من الوسخ عندما يغتسل منه فكذلك الصلوات الخمس  تمحو

والخطايا التي يرتكبها المسلم

تزيد في رزقه -تذهب عنه الهموم   

تكفر عنه السيئات 

يبدأ الصالة قبل الخطبة -يصلي العيد في المصلى خارج البنيان   

يذهب الى المصلى من طريق  ويعود من طريق  اخر  

اجر اي ان هللا تعالى تولى اجر الصيام بنفسه من غير اعتبار عدد فيكون

الصائم عظيما كثيرا بال حساب

انها  سبب  من اسباب  دخول الجنة 

يتولى هللا تنميتها  ومضاعفة اجرها بنفسه 

((لن تنالوا البر  حتى تنفقوا  مما تحبون))تجعل المسلم ينال درجة البر  لقوله  

اظهار التوحيد

احياء  سنة ابراهيم عليه السالم ومخالفة المشركين 

استثمار الوقت بذكر هللا والدعاء والتلبية 



تعلمت في هذه الوحدة هديه 

صلى هللا عليه وسلم في 

الطهارة والصالة والعيد 

والزكاة  والصدقة والصيام 

والحج والعمرة

ومكانة يوم الجمعة بين ايام

االسبوع

انوي  ان التزم بهدية صلى

ادات هللا عليه  وسلم في العب

امكالصالة والصدقة والصي




